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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم. 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  والسالم على نبينا عالمين، والصالةالحمد هلل رب ال

 :-تعالى رحمه هللا-قال المصنف 
 :غتسلما جاء في كراهية البول في الم   :باب

 أشعث عن معمر عن المبارك بن هللا عبد أخبرنا :قاال مردويه موسى بن محمد بن وأحمد حجر بن علي حدثنا
 في الرجل يبول أن نهى -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن مغفل بن هللا عبد عن الحسن عن هللا عبد بن

 .«منه الوسواس عامة إن» :وقال ،مستحمه
 .-صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من رجل عن الباب وفي :قال
 أشعث :له ويقال ،هللا عبد بن أشعث حديث من إال مرفوعا   نعرفه ال غريب حديث هذا :عيسى أبو قال

 أهل بعض فيه صورخ   "منه الوسواس عامة" :وقالوا المغتسل في البول العلم أهل من قوم كره وقد ،ىاألعم
 ابن وقال ،له شريك ال هللا ربنا :فقال ،منه الوسواس عامة إن :يقال إنه :له وقيل ،سيرين ابن منهم العلم

 عبدة بن أحمد بذلك حدثنا :ىعيس أبو قال ،الماء فيه جرى  إذا المغتسل في البول في عوس   قد :المبارك
 .المبارك بن هللا عبد عن حبان عن اآلملي

، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
  بعد:
هية البول في جاء في كرا  ما "البول في المغتسلما جاء في كراهية  :باب" :-تعالى هللارحمه -ل المؤلف فيقو 

 المغتسل. 
 مردويهالمروزي أبو العباس السمسار المعروف ب "موسى بن محمد بن وأحمد" السعدي "رج  ح   بن علي حدثنا"

 عبد أخبرناقاال: "بن محمد مردويه  بن حجر وأحمد يعني علي "قاال" توفي سنة خمس وثالثين مائتين ،الحافظ
وثمانين  إحدىخصال الخير كما صرح بذلك األئمة، توفي سنة  المروزي الذي اجتمعت فيه "المبارك بن هللا

 ،قه النسائي وغيرهوث   ،بن جابر البصري  "هللا عبد بن أشعث عن" بن راشد الذي تقدم مرارا   "معمر عن"ومائة 
عن "ووثقه النسائي على تشدده وغيره  تكلم فيه جمع من أهل العلم، صدوق، :بن حجراولذا قال  ،وتكلم فيه

صرح اإلمام أحمد بسماعه  التابعي الجليل، قدالحسن يسار البصري المتوفى سنة عشر ومائة  بن أبي "الحسن
صرح الحسن ال بد أن ي   "مغفل بن هللا عبد عن" -رحمه هللا-من عبد هللا بن مغفل، لكنه كثير اإلرسال والتدليس 

مجرد سماعه من عبد هللا بن  ،بن مغفلأحمد بأنه سمع من عبد هللا  ممغفل، ولو جز بسماعه من عبد هللا بن 
ال  شديد -مه هللاحر -ت، وتدليسه على وجه الخصوص ثاب مغفل في الجملة ال يعني أن سماعه لهذا الحديث

 النبي أن" في سنة سبع وخمسينيل، تو الرحمن صحابي جل أبو عبد "عن عبد هللا بن مغفل" حيقبل إال إذا صر  
واألصل  ، المستحم هو المغتسل،يعني في مغتسله "ستحمهم   في الرجل ليبو أن نهى -صلى هللا عليه وسلم-



يعني  ،ألن السين والتاء للطلب ؛أن االغتسال يكون بالماء الحار، الذي هو الحميم فسموا ما يغتسل به مستحم
في -عن البول في المستحم  العلة في النهي ص عليها،االستحمام بالماء الحار، والعلة في ذلك ن   يطلب فيه
ماء - ال في المستحم ثم وقع عليه الماءوسبب ذلك أنه إذا ب "«منه الوسواس عامة إن» قال:" -المغتسل
ألنه ذريعة إلى الوسواس، ذريعة إلى  ؛ال بد أن يتصاعد شيء من هذا البول على جسده، فلهذا منع -االغتسال

 الماء من األعلى بقوة ونزل ا  ان المغتسل واقفسيما إذا ك نه إذا وقع عليه الماء اللوسواس، واالحتمال القوي أا
ن نزول الماء على البول يطهر األرض، نزول الماء على : إينزل على البول ثم يصيب البدن، قد يقول قائل

 البول بالماء البول واختلط به، يعني إذا كوثر الواقع على األرض يطهره الماء، هذا الماء الذي نزل على البول
لكن هذا  بال إشكال، يطهره «من ماء عليه سجال   -أهريقوا وأ–أريقوا عليه » ل األعرابي يطهرهكما في حديث بو 

ال ما يؤثر؟ نعم   ؟الماء الذي اختلط بالبول وتعدى منه إلى البدن مثل هذا يؤثر وا 
 ....... طالب:.
في النفس إلى أن الظن يتردد ومثل هذا  ،نون ؟ مظنون ة لكن هل هو مجزوم مقطوع به أو مظالجمل يؤثر في
ألن هذا التردد الهاجس والخاطر الذي حصل في النفس بسبب هذا يقوى من كثرة ما يردد في  وسواس؛ يصير

ى صير الوهم ظن، ومن كثرة ما يقع منه مثل هذا األمر يصير إليالنفس حتى يصير هو األرجح من ضده، ف
 صالة، واألسئلة ال تنقطع عن هذا الداءأدى ببعض الناس إلى ترك ال حد الوسواس، والوسواس داء خطير

في  ابتلي كثير من الناس بالوسواس ثم في النهاية تركوا الصالة، وأدى بهم إلى ما يشبه الجنون، تجده ،الخطير
 معامالته العادية عاقل تصرفاته صحيحة، لكن في عباداته شبه مجنون، يطرق الباب في الساعة الثامنة صباحا  

إنه إلى اآلن يحاول يصلي ويقول:  و أكثر،على صالة العشاء كم؟ اثنا عشر ساعة أ ء، وقد مضىفي الشتا
ة الظهر يدخل في الوظيفة يتردد على الدورة ليتوضأ لصال (نم  )العشاء فما استطاع، وترك الوظيفة بسبب أنه 

قد ابتلي به كثير، و  ،يعني خراب ،مثل هذا إشكال كبير في حياته اليومية ،ثم ترك الوظيفة ليصلي مع الجماعة
شيء يسير ثم بعد ذلك يتطور، فمثل هذه المادة التي تورث مثل هذا الداء ، يكون واألصل يكون بمثل هذا

 .طريق، وال يلتفت إليهايجب حسمها من بداية ال الخطير
مستحم ل الذي باله في المغتسل والعلى البو  -االغتسالماء -فإذا وقع الماء  "«إن عامة الوسواس منه» :قال"

وفي  :قال" أن هذا من أقوى ما يورث الوسواس ال شك -رشاش الماء المختلط بهذا البول- وأصابه الرشاش
: ود بلفظود والنسائي، عند أبي دامخرج عند أبي دا "-صلى هللا عليه وسلم-الباب عن رجل من أصحاب النبي 

 عنه أبو داود." وسكت أن يبول في مغتسله -صلى هللا عليه وسلم-نهى رسول هللا "
إال  غريب ال نعرفه مرفوعا  " خرجه مع الترمذي أبو داود والنسائي وابن ماجه "هذا حديث غريب :قال أبو عيسى"

فال يقبل إال  ،: فيه عنعنة الحسن وهو شديد التدليسأوال   "أشعث األعمى :ن عبد هللا ويقال لهمن حديث أشعث ب
 ،ابن حجر توسط في أمرهو لنسائي وغيره، وتكلم فيه، قه ابد هللا ووث  بن ع: تفرد أشعث ما صرح به، األمر الثاني

واإلتقان بحيث يقبل  والضبط من الثقةهل فيه  الخبر،حتمل تفرده بلكن هل مثل هذا مما ي  صدوق،  :وقال
شاذ، إذا تفرد بالحديث من ال  :مثل هذا يحكم عليه بعض األئمة بأنه منكر، وقد يقال عنه ويحتمل تفرده؟

تمل تفرده، فمثل هذا يضعف في هذا، لكن ال شك أن العلة لها حظ كبير من النظر، العلة لها حظ كبير من يح



ألنه يؤدي إلى الوسواس، والوسواس ممنوع، وكل ما أدى  ؛ر، الحكم ثابتظر، فالحكم ثابت ولو لم يثبت الخبالن
 .المقاصد فهو ممنوع، والوسائل لها أحكامإلى ممنوع 

بهذا الحديث أو  يعني إما استدالال   "عامة الوسواس منه :من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا وقد كره قوم"
 صوا في البول في المستحم الرخ   "هل العلمص فيه بعض أورخ  " لعمل من الوسواسبما يؤدي إليه هذا ا عمال  

شكال، انتهى ما يحذر انتهى اإل فيهل جري عليه الماء، بال في مستحمه ثم أجرى عليه الماء ثم اغتسسيما إذا أ  
ري أبو بكر البصري المتوفى األنصا "بن سيرين -محمد- ورخص فيه بعض أهل العلم منهم" من الوسواس

د في يعني فهو المتوح    "إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا هللا ال شريك له :لوقيل له إنه يقا" سنة عشر ومائة
يورث هذا األمر كأننا أشركناه مع  ننا إذا جعلنا البول في المغتسلأل ل في شيء؛ال دخل للبول في المغتس خلقه،
هذا كالم هل وحده ال شريك له هو المؤثر الحقيقي، لكن  -جل وعال-، وهللا االبتالءفي  -جل وعال-هللا 
، والسبب البول في المستحم سبب من أسباب الوسواس ،األسباب، هو سبب داه إلى إلغاء تأثيرؤ هذا م ؟متجه

ووجوده مثل عدمه، وأن المسبب  ال أثر له في المسبب البتة :ينكر األشعرية أن له أثر في المسبب، يقولون 
ن السبب يفعل بنفسه مؤثر بذاته، وأما أهل السنة يرون أن : إالذين يقولون  ل عنده ال به، ويقابلهم المعتزلةيحص

لمذهبهم  طردا  تأثير فيها، ال أنها تستقل بهذا التأثير، األشعرية هذا ال -جل وعال-لكن بجعل هللا  را  يلألسباب تأث
كيف األعمى في أقصى  ،ألعمى الصين أن يرى بقة األندلس هذا في إلغائهم تأثير األسباب قالوا: يجوز

والسبب ال أثر له وجوده مثل  نعم ألن البصر سبب ! قالوا:؟المشرق يرى أصغر البعوض في أقصى المغرب
التي وصلت إلى هذا الحد، لما تبعوا ولهثوا وراء علم الكالم وأعرضوا عن   في عقولهم الكباروز عقال  ، فيجعدمه

وازم، قد ال لتقتضيها مذاهبهم ثم تأخذهم العزة باإلثم فيلتزمون بهذه ال ، قد يلزمون في أول األمر بلوازمالنصوص
بهذا نتيجة إللغائه تأثير األسباب التزم، التزم به وقد  لزمذا أ  مثل هذا الكالم، لكنه إيقول األشعري في أول األمر 

جود في كالمهم، يجوز ألعمى الصين أن يرى و حوا به ما هو مجرد إلزام، يعني الكالم الذي ذكرته بحروفه مصر  
في  ن أناس يبالغون هذا السبب أو يكون بي عن اإلمام ألنه قد يغفل أحيانا  وكالم محمد بن سيرين  بقة األندلس،

ما في أحد يختلف فيه في  هذا "ربنا هللا وحده ال شريك له" كن ردة الفعل منه مثل هذا الكالم:فت أثير األسبابت
جل في  -جل وعال-ال شريك له، وأنه هو المتفرد بالخلق واإليجاد والنفع والضر، لكن هللا  -جل وعال-أن هللا 

ال هل يمكن أن  ءاألسباب شي نه يغتسل ويخرج في أشد أيام البرد عريان وال : إيقول األشعري من التأثير، وا 
ن البرد حصل عند هذا ال به، وأن لكنه يقول: إ ،كن أن يقول هذامما ي النار ال تدفئ، إن :أو يقول ؟يتأثر

خلل في  األسبابن إلغاء سألة، وال شك ألمذهبهم الفاسد في هذه الم اعند النار ال بها، طرد  الدفء حصل 
إن عامة  :ابن سيرين لما قيل له في الديانة من قبل األشخاص، على األسباب خلل في الشرع عتمادالعقل، واال

قد يقال مثل  احتمالالتي هي مجرد  راآلثاربنا هللا ال شريك له، يعني مثل هذا الكالم في  :الوسواس منه قال
طردة،  أمور ممثل الدفء والبرد مثال   -جل وعال-عادة بتأثيرها بإذن هللا ال تردط  التي ا اآلثارلكن  ،هذا الكالم

أشد أيام البرد، يخرج عاري  ..مثل تأثيره في أيامن تأثير الجو مثل هذه األيام إ يعني هل يقول إنسان عاقل:
عامة الوسواس  المسألة التي معنا هذا ال يقوله عاقل، في مثل ؟ال فرق  در واء في مثل هذه األيام أو أشد البس

اتبع هذا الماء وذهب هذا  بعد أن استنجى أن هذا الرجل بال في المستحم وأتبعه الماء مثال  منه، ابن سيرين رأى 



هذه الطريقة، وعلى كل حال ال شك أن البول في بألنه طهر  بول انتهى إشكاله، ما صار له أثر؛الماء بذلك ال
يعني  ستحمام في جهة،محل قضاء الحاجة في جهة ومحل اال ، مثل المستحمات الموجودة اآلنالمستحم مؤثر

بعد في الدورات المجودة اآلن ال يتنزل مثل هذا الكالم، وال يؤثر أن يبول اإلنسان في جهة ويتبعه الماء 
 وال أثر له البتة.  ،االستنجاء ثم يغتسل في جهة أخرى 

ء يطهر المكان فيه الما ألنه إذا جرى  "إذا جرى فيه الماءقد وسع في البول في المغتسل  :وقال ابن المبارك"
ع في البول في المغتسل إذا جرى فيه س   قد و  " من ماء ث األعرابي الذي بال في المسجد فأتبعوه ذنوبا  يلحد

يعني مكان يستحم فيه فقط،  بعضهم يحمل هذا النهي على أنه في المكان الذي ليس فيه منفذ للبول، "الماء
استقر في المكان ثم جاءه الرشاش وانتقل إلى البدن ال شك وليس فيه محل خاص للبول ينفذ منه، فإذا بال فيه و 

 أن مثل هذا يتجه القول بمنعه. 
 "قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء" :يعني خبر ابن المبارك "قال أبو عيسى: حدثنا بذلك"

عن عبد هللا بن  ن"عن حبا ةصدوق من الحادية عشر  ،أبو جعفر "أحمد بن عبدة اآلملي حدثنا بذلك"قال: 
والوسواس بفتح الواو وكسرها مصدر ، عن عبد هللا بن المبارك ،ثقة ،حبان بن موسى بن سوار السلمي "المبارك

ي ذم بن قدامة رسالة فوقد يطلق الوسواس بالفتح ويراد به الشيطان، وال ،ووسوسة وسوس يوسوس وسواسا  
وينسلخ من دينه  تقضي على دين اإلنسان وهو ال يشعر، الموسوسين، وال شك أن مثل ما تقدم أن الوسواس آفة

من أن يرتاح بالصالة تكون الصالة  هذا إلى أن يترك الدين بالكلية ألن يتعذب، فبدال   همن غير إرادته، يحمل
َعَها{ :-جل وعال-بقول هللا  عذاب عليه، ثم يترك مستدال   س  ا إ الَّ و  س  وهذا أمر  [رة البقرة( سو 286)] }اَل ي َكل  ف  ّللا   َنف 

كثير من الموسوسين وصل به األمر إلى حد الجنون، وقد أفتي بعضهم بترك  ،ال يكلف بمثل هذا ال يطيقه إذا  
د الوضوء، ومرة جاء تنجس ثم رجع يعي -باب الحمام-إذا مسك الباب إنه  :الوضوء، ترك النية، بعضهم يقول

أستطيع أن أصلي  المغرب فلو أحسنت وصليت بي، أصلي إلى المسجد وقال: أنا ما استطعت أن شخص
 ؟نافلة وسلمت قلت: ما بالكالصالة مت مأت ،مأموم لكن ال أستطيع أن أصلي منفرد وال إمام، فلما كبرت جلس

ذا أمامي األجزاء اقال: لما كب   ؟وما شأنك  لثالثة المكتوب عليها الع شر األخيررت على أني في صالة المغرب وا 
 األمر، أنا أريد أن أصلي المغرب لتبس علي  اف يعني العشاءعشر األخير ظننتها صالة األخير فلما قرأت ال

في فائدة، فعلى  مرتين أكبر وثالث ما ،، وذهب ما صلى، ما صلى-العافية نسأل هللا- فدخلت صالة األخير
ية هذه سائل، يعني الني الو ولو وقع في شيء من التساهل ف هذا األمراإلنسان أن يحسم المادة إذا خشي من 

يا النية وهللا فيها شيء،  :ويقول ةما نويت، ويتوضأ ثاني :التي هي كارثة بالنسبة للموسوسين يتوضأ ثم يقول
هذا المكان لتغسل فروض الوجه  تالنية إن قصد ؟يش معنى النيةتوضأ بدون نية، النية شرط لكن إ أخي

 :المكان لهذا العمل هذه هي النية، ال أكثر وال أقل، فيقال لهتقصد هذا  ،واليدين وتمسح الرأس هذه هي النية
هي بشرط، يكفي  لكن بالنسبة لك أنت ما ،توضأ بدون نية، سبحان هللا النية شرط لصحة الوضوء، نعم شرط

يذكر عن امرأة كبيرة في السن أنها  هذا هو الوضوء وهذه هي نيته.أنك تروح للمغتسل المغسلة وتغسل أطرافك، و 
بالنسبة لها ولولدها وألهل  الشيخ فالن وهو قدوة مقنع ، فقال لها ابنها: أنا أدعورف في الماء وتتوضأ مرارا  تس

توضأ  ا، ثم لم  ه اقتنعت، فأحضر للشيخ ماء للوضوء قليل جدا  إذا توضأ الشيخ وشفت وضوء بلدها، فقالت: أبدا  



يد الصلوات التي صلتها خلفه، فمثل هذا يحتاج قالت: هي بحاجة إلى أن تع ؟اقتنعت   :وهي تنظر فقال لها
لكبار وقعوا وقع فيه بعض طالب العلم مع األسف، وال أبالغ أنني شاهدت بعض أهل العلم او  ،اإلنسان أن يتقيه

داعي إلى ذلك في بداية األمر الحرص على الخير، وال ،عشر مرات، وهم الكبار وضفي شيء منه يغسل الع
، قد يوقع اإلنسان في هذا الباب، من حرصه على الخير أن يزيده من هذا األمر حتى وهذه من حبائل الشيطان

 . يقع في البدعة
إن هذا ال  مرات، وقالوا: وويغسلون العض ،يبالغون في الوضوء موالحافظ العراقي أنه وذكر عن ابن دقيق العيد
نما هو من باب  يخرجهم عن المشروع، إذا أدى االحتياط إلى يقول:  -هللا رحمه-، وشيخ اإلسالم االحتياطوا 

 ،في ترك هذا االحتياط، وهو وسواس وبدعة من أي شخص صدر فاالحتياطترك مأمور  وأ ورارتكاب محظ
 .ال يجوز أن نزيد عليه واألمر محدد شرعا  

 .هللا عنك عفا
 :ما جاء في السواك: باب

 :قال ،هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن سليمان بن عبدة حدثناقال:  كريب أبو حدثنا
 .«صالة كل عند بالسواك ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال
 بن زيد عن سلمة أبي عن إبراهيم بن محمد عن قاإسح بن محمد الحديث هذا روى  وقد :عيسى أبو قال

صلى - النبي عن خالد بن وزيد هريرة أبي عن ةسلم أبي وحديث ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي عن خالد
صلى هللا عليه - النبي عن هريرة أبي عن وجه غير من وي ر   قد ألنه ؛صحيح عندي كالهما -هللا عليه وسلم

 فزعم عيلاإسم بن محمد وأما ،وجه غير من روي  قد ألنه صح إنما هريرة أبي وحديث ،الحديث هذا -وسلم
 .أصح خالد بن زيد عن سلمة أبي حديث أن

 وأنس خالد بن وزيد وحذيفة عباس وابن وعائشة وعلي الصديق بكر أبي عن الباب وفي :عيسى أبو قال
 وأم حنظلة بن هللا وعبد عباس بن وتمام أيوب وأبي أمامة وأبي عمر وابنحبيبة  وأم عمرو بن هللا وعبد

 .موسى وأبي األسقع بن وواثلة سلمة
 زيد عن سلمة أبي عن إبراهيم بن محمد عن قاإسح بن محمد عن سليمان نب عبدة حدثناقال:  ادهن   حدثنا

 ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال» :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت :قال الجهني خالد بن
 .«الليل ثلث إلى العشاء صالة وألخرت ،صالة كل عند بالسواك

 يقوم ال ،الكاتب أذن من القلم موضع أذنه على وسواكه المسجد في الصلوات يشهد خالد بن زيد فكان :قال
 .موضعه إلى رده ثم ،أستن إال الصالة إلى
 .صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال

السواك بكسر السين يطلق على اآللة التي هي  "ما جاء في السواك :باب": -تعالى رحمه هللا-ف يقول المؤل   
وجمع السواك ها؟  ،الذي هو فعل المكلف وك، وهو المراد في هذا البابالتسالعود، ويطلق على الفعل الذي هو 

 كتاب وكتب.  :ك، مثلو  س   ؟يشإ



 ،الكالبي "نسليماقال: حدثنا عبدة بن " ثقة حافظ ،الكوفي ،محمد بن العالء بن كريب "حدثنا أبي كريب"قال: 
 "سلمة أبي عن" صدوق له أوهام ،يثيالل اصبن علقمة بن وق   "عمرو بن محمد عن" محمد الكوفي ثقة ثبتأبو 

 أن لوال» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :قال هريرة أبي عن" الرحمن بن عوف الزهري  بن عبد
 (أن)امتناع األمر بالسواك لوجود المشقة، و ،حرف امتناع لعلم حرف امتناع لوجود، لوالعند أهل ا (اللو ) "«أشق

عليه -وهذا من رحمته ورأفته  قة والتشديد، والتثقيل على األمةيعني لوال المش وما دخلت عليه في تأويل مصدر،
أمر االستحباب فهو ثابت في  اأمر اإليجاب، أم رمرتهم، والمراد باألمأمته، ولوال ذلك ألب -الصالة والسالم

ب أما أمر والنصوص متضافرة عليه، أعني أمر االستحبا ،، فاستحباب السواك مقطوع بهنصوص كثيرة جدا  
ث من أقوى األدلة على أن األمر المطلق يقتضي الوجوب، األمر يالمشقة، والحدنع لوجود تماالوجوب فال، ف

فهو  االستحبابهنا، والمراد به أمر الوجوب أما أمر  األمرألنه امتنع  النصوص يقتضي الوجوب؛ المطلق في
: -جل وعال-هللا  لمراد به أمر الوجوب، إضافة إلى قو فال ا  أو إثبات ا  موجود، فدل على أن األمر إذا أطلق نفي

يَبه م  ف ت َنٌة{ ر ه  َأن ت ص  يَن ي َخال ف وَن َعن  َأم  َذر  الَّذ  فهذا الوعيد يدل على أن األمر للوجوب،  [( سورة النــور63)] }َفل َيح 
 .واجبوال وعيد إال على ترك 

ة الدعوة، جابة، وتطلق ويراد بها أمتطلق ويراد بها أمة اإلاألمة  «لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك»
عند كل » ا  عن أبي هريرة:وللبخاري تعليق «ألمرتهم بالسواك عند كل صالة» والمراد بها هنا أمة اإلجابة

بما يشمل  فيجمع بينها، فيستحب السواك عند الوضوء وعند كل طهور «عند كل طهور» :وألحمد «وضوء
 ،الوضوء مستحب في كل وقت، ويتأكد استحبابه عندوهو صالة، وهناك مواضع إلسحتبابه وعند كل  الغسل،

، ودعت إليها الحاجة، صو نصبها ال م، وعند أمور وردتوعند تغير الف من النوم، اظاالستيقوعند الصالة، وعند 
تتغير المعدة فتصدر  لة األكل أيضا  السكوت وكثرة الكالم، وقلطول  إلى السواك تأكد استحبابه، فكلما احتيج
 .ل بالسواكاز في   ق أو يعلق منها ما يعلق باألسنانروائح تعل

عند الصالة، الحنفية ال يرون  استحبابهرون عند وضوء كل صالة، وال يرون عند الحنفية يقد   «صالة كل عند»
 ة عندهم، وهو أيضا  وهذا يبطل الصال ألنه مظنة لجرح اللثة وخروج الدمالسواك عند الصالة، لماذا؟  استحباب

 ، أما عندالمسجد، نعم عند الوضوء ال بأس من باب إزالة القذر، إزالة المستقذر، وهذا ال ينبغي أن يكون في
عبادة، وأنه مطهرة للفم، وأنه وجدناه  نا إلى النصوص الواردة في السواكالصالة فال عندهم، ولكن إذا نظر 

 يكون التسوك بالشمال، :زالة قذر، قالإ هباعتبار من نظر إليه ولذا ضاة للرب، فهو عبادة من هذه الحيثية، مر 
عبادة قال: يتسوك باليمين، ويمكن أن يجمع بين األمرين، فإذا كان في  هباعتبار باليد اليسرى، ومن نظر إليه 

شمال، لكن أن التسوك يكون بال جه القول وهو قول عامة أهل العلميت فحينئذ   تهاألسنان ما يقتضي السواك إلزال
 :نقول ،ثم أراد أن يتسوك في المسجد عند إقامة الصالة ،وسخ ، وأزال ما في األسنان منإذا تسوك عند الوضوء

 .ألن المستقذر أزيل عند الوضوء نه إزالة مستقذر؛فيه ما يدل على أألنه عبادة محضة، وليس  ؛يتسوك باليمين
من األئمة قال بالتسوك باليمين، مع أن جده أبا  لم أحدا  يقول: ال أع -رحمه هللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

ذا كان إلزالة القذر فال شك أن المستقذرات لليد اليسرى،  البركات المجد ابن تيمية يستحب التسوك باليمين، وا 
ذا كان ال يوجد على األسنان ما يقتضي ما يسمى به ق   ثبت فإنه يتسوك بيده اليمني، وعلى كل حال  ذرا  وا 



التسوك عند كل صالة، فال وجه لقول الحنفية، ال وجه لقولهم مع ما  الوضوء، وثبت أيضا   دباب السواك عناستح
 . -عليه الصالة والسالم-ثبت عن النبي 

السند األول، هناك فيه أبو كريب  "قال أبو عيسى: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم"
أحد الفقهاء  "ن أبي سلمةع" ع ليصحح حديثهوق، يحتاج إلى متاب  صد ولك، محمد بن عمر ثقة حافظ، وعبدة كذ

 ،صاحب المغازي، صدوق أيضا   "بن إسحاق وروى هذا الحديث محمد"وهنا قال:  ،"عن أبي هريرة"المعروفين 
عمال بالنيات، األ :راوي حديث ،التيمي ثقةبن الحارث  "عن محمد بن إبراهيم"لكنه يدلس فال بد من تصريحه 

فمحمد بن إبراهيم أوثق من محمد  "عن أبي سلمة" األمة بالقبول هتلقئمة وخرجوه، وتاألعنه الذي تفرد به وقبله 
-عن النبي " سنة ثمان وستين هني، صحابي مشهور، ماتالج   "عن أبي سلمة عن زيد بن خالد"و بن عمر 

 وسيأتي ذكره في أخر الباب.  "-صلى هللا عليه وسلم
بن  وسواء كان ما جاء من طريق محمد بن عمر  "وزيد بن خالد "وحديث أبي سلمة عن أبي هريرةل المؤلف: قا

 ألنه قد روي من غير وجه عن ؛كالهما عندي صحيح"التيمي اص، أو طريق محمد بن إبراهيم علقمة بن وق  
ا صح ألنه قد روي من غير أبي هريرة إنم وحديث ،هذا الحديث -صلى هللا عليه وسلم-أبي هريرة عن النبي 

بن علقمة صدوق له أوهام فال يصحح  ومحمد بن عمر  ؟لماذا احتاج اإلمام أن يقول مثل هذا الكالم "وجه
، ح لغيره هذا الحديث مثاال  ه، والحافظ العراقي ضرب للصحيحديثه إال إذا توبع، يحتاج إلى متابع ليصحح حديث

   للصحيح لغيره، فقال:ال  اضربه مث وهذا الحديث حديث محمد بن عمر 
 والحســـــــــــــــــن المشـــــــــــــــــهور بالعدالـــــــــــــــــة
 طـــــــرق أخـــــــرى نحوهـــــــا مـــــــن الطـــــــرق 

 جج

 لــــــــــــــه ىإذا أتــــــــــــــ هيــــــــــــــاو والصــــــــــــــدق ر  
 صـــــــــححته كمـــــــــتن )لـــــــــوال أن أشـــــــــق(

 

 (.لوال أن أشق)كمتن  ،هذا الحديث
ــــــه محمــــــد بــــــن عمــــــرو ــــــابعوا علي  إذ ت

 عليـــــــــــه فـــــــــــارتقى الصـــــــــــحيح يجـــــــــــري   جج
 ج

قال الترمذي: هو عنده  ..، ألنه قد روي من غير وجهن حيثي مو بن علقمة ور  ولما توبع محمد بن عمر 
 . لذاته فهو صحيح لغيره صحيح لم يكنن وال شك أنه صحيح وا   ،صحيح

كالهما عندي صحيح؛ ألنهما  -صلى هللا عليه وسلم-وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي 
ث أبي هريرة إنما يهذا الحديث، وحد -هللا عليه وسلمصلى -النبي هريرة عن  رويا من غير وجه عن أبي قد

وأما محمد بن إسماعيل البخاري فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد  صح ألنه قد روي من غير وجه،
بن  وأصح، يعني الحديث الثاني أصح من األول، طيب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة فيه محمد بن عمر 

ن كان  هحه اإلمام البخاري فيوالحديث الثاني الذي رج  علقمة وهو صدوق له أوهام،  محمد بن إسحاق وهو وا 
الوسط المعتدل فيه أنه لكن القول  ،ي بالكذبوايته للحديث فيها ما فيها، بل رمإال أن ر في المغازي  ا  إمام

بخاري الحديث ال صرح، فكيف رجح اإلمامأنه مدلس ال بد أن ي  ، ويزيد عليه و، فهو بمنزلة محمد بن عمر صدوق 
ما سبب الترجيح؟ يقول  ؟بن علقمة والثاني وفيه محمد بن إسحاق على الحديث األول الذي فيه محمد بن عمر 

عن أبي سلمة عن أبي  وعن رواية محمد بن عمر أله الترمذي عن البخاري أنه س حكى :بن حجراالحافظ 
صح، ال شك أن قال: رواية محمد بن إبراهيم ألد فعن أبي سلمة عن زيد بن خا ة، ورواية محمد بن إبراهيمر هري



 وال يترجح على محمد بن عمر ، لكن الراوي عن محمد بن إبراهيم ومحمد بن إبراهيم أوثق من محمد بن عمر 
رواية محمد بن إبراهيم أصح، وقال الترمذي: كال الحديثين صحيح عندي، وترجيح  :قال بأي حال من األحوال،

  اهيم ألمرين:محمد بن إبر البخاري طريق 
 -يعني الخمس- قال أبو سلمة: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات" :في الحديث سيأتي األول: أن فيه قصة

تن ثم رده وسواكه على أذنه موضع القلم من إذن الكاتب، ال يقوم إلى الصالة إال اس -جماعة-في المسجد 
بفصه، بجميع ما  وال شك أن ذكر الحديثهذه قصة، قصة الخبر، هذه قصة ذكرت في الخبر،  "إلى موضعه

يدل على أن الراوي ضبطه وأتقنه، بخالف الحديث المجرد عن قصته وسببه، فإذا ذكر  يدور حوله بقصته بسببه
بسبب إيراده من قبل الصحابي هذا كله يدل على أن الراوي ضبط الحديث  بسبب وروده بقصته الراوي الحديث

 ه. اوهو قول أبي سلمة التي ذكرن ،ا مرجح عند أهل العلم، األول: أن فيها قصةوهذ ،يحتف بهوأتقنه بجميع ما 
س أحمد بسند ال بأ كثير عند اإلمامأبي حيى بن ي وروايةالثاني: أنه توبع، تابعه يحيى بن أبي كثير على روايته 

 هذه وجوه ترجيح اإلمام البخاري لحديث زيد بن خالد على حديث أبي هريرة.  ،به
 رواه الطبراني في األوسط "وعلي"يعلى  وأبورواه أحمد  "بو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديققال أ"
 طعند الطبراني في الكبير واألوس "وابن عباس" قها البخاري وابن حبان، وعل   وابن خزيمةعند النسائي  "وعائشة"
وهو مخرج  "وأنس"ود، وعند أبي دا ،الترمذي سيأتي دثه عنوحدي "وزيد بن خالد" وحديثه متفق عليه "وحذيفة"

وأم "عند اإلمام أحمد  "وابن عمر" وأخرجه أبو نعيم في كتاب السواك "عن عبد هللا بن عمرو " في البخاري 
 "وتمام بن عباس"عند أحمد والترمذي  "وأبي أيوب" عند ابن ماجه "وأبي أمامة" عند أحمد وأبي يعلى "حبيبة

 أوالده، له رؤية وليست له رواية بن عبد المطلب، أخ لعبد هللا وهو أصغرس تمام بن عباس هذا من ولد العبا
وأم " لم يقف الشارح على من خرجه "نظلةوعبد هللا بن ح" عند أحمد والطبراني في الكبير "وتمام بن عباس"

بخاري ومسلم، ال عند الشيخين "وأبي موسى" عند أحمد والطبراني أيضا   "وواثلة بن األسقع" عند الطبراني "سلمة
وجاء فيه ما يدل على أن الصالة بسواك عن سبعين  ،تدل على فضل السواك وفي الباب أحاديث كثيرة جدا  

وهو  ،، فالسواك مأمور به أمر استحبابله طرق تدل على أن له أصال   ،صالة، وله طرق تدل على أن له أصال  
ٍد{ الةهو من باب أخذ الزينة للص وأيضا   ،-جل وعال-مرضاة للرب  ج  ل   َمس  نَد ك  يَنَتك م  ع  ذ وا  ز  ( سورة 31)] }خ 

 .[األعراف
بن الحارث - "إبراهيم بن محمد عن قاإسح بن محمد عن سليمان بن عبدة حدثناقال:  ادهن   حدثنا"قال: 
 :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت :قال الجهني خالد بن زيد عن سلمة أبي عن" -التيمي

 إلى العشاء صالة وألخرت ،صالة كل عند بالسواك»" أمر إيجاب كما تقدم "«ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال»
إنه لوقتها لوال أن أشق » :الصالة إلى هذا الوقت، وقال -عليه الصالة والسالم-وأخر النبي  "«الليل ثلث

ث الليل، ووقت صالة العشاء إلى ثل لم يحصل بذلك مشقة على المأمومين فيستحب تأخير العشاء ما «عليكم
 .الصحيح يف ويمتد إلى نصف الليل، يمتد إلى نصف الليل، كما جاء في حديث عبد هللا بن عمر 

 -مع الجماعة- "في المسجد" -يعني الخمس- "الصلوات يشهد خالد بن زيد فكان" :-أبو سلمة- "قال"
الكاتب  "الكاتب أذن من القلم موضع" ضع فيمو الجملة حالية والحال أن سواكه على أذنه  "وسواكه على أذنه"



ال شيئا   ميضع القلم على أذنه، أدركت النجار هو الذي يضع القلم، أما الكاتب ما يضع القلم  غالبا   ؟..من هذا وا 
األقالم وأشياء مهيأة لهذا هذا الذي أدرك، أما عندهم ما كنت لهم جيوب تحفظ  على أذنه يضع القلم في جيبه

أي - "رده ثم"يعني إستاك  "أستن إال الصالة إلى يقوم اله على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب وسواك" األمر
 .من األذن "موضعه إلى" -السواك

 ولعله في الكبرى.  نسائيوال ومخرج عند أبي داود "صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال"
فقال إسحاق: هو واجب  -يعني في حكمه- ألحوذي: اختلف العلماء في السواكقول ابن العربي في عارضة اي

لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم » ،، ولكن حديث الباب يرد قولههذا رأي إسحاق ،أعاد الصالة ومن تركه عمدا  
ي كل حال واستحبه مالك ف ،فدل الحديث على عدم وجوبه، وقال الشافعي: هو سنة من سنن الوضوء «بالسواك

وعلى كل حال عامة أهل العلم  فظاهر األحاديث تبطل قوله، :يقول ابن العربي جبهفأما من أو  ،يتغير فيها الفم
 .على أنه متسحب، نعم

 عفا هللا عنك. 
  يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها:ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فال: باب

صلى هللا عليه - نبيال صاحب أرطاة بن بسر ولد من هو :يقال الدمشقي بكار بن أحمد الوليد أبو حدثنا
 أبي عن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن الزهري  عن األوزاعي عن مسلم بن الوليد حدثناقال:  -وسلم
 حتى اإلناء في يده يدخل فال الليل من أحدكم استيقظ إذا»: قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن هريرة
 .«يده باتت أين يدري  ال فإنه ثالثا   أو مرتين عليها يفرغ
 .وعائشة وجابر عمر ابن عن الباب وفي
 .صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال
 ،يغسلها حتى وضوئه في يده يدخل ال أن غيرها أو كانت قائلة النوم من استيقظ من لكل وأحب :الشافعي قال
 بن أحمد وقال ،نجاسة يده على يكن لم إذا الماء ذلك يفسد ولم ،له ذلك كرهت يغسلها أن قبل يده أدخل فإن

 ،الماء يهريق أن إلي فأعجب ،يغسلها أن قبل وضوئه في يده فأدخل الليل من النوم من استيقظ إذا :حنبل
 .يغسلها حتى وضوئه في يده يدخل فال بالنهار أو بالليل النوم من استيقظ إذا :إسحق وقال

فال يغمس يده في اإلناء حتى  ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه: باب": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
 ولد من هو :يقال" تكلم فيه ،صدوق  "الدمشقي اربك   بن"بن عبد الرحمن  "أحمد الوليد أبو حدثنا" :قال "يغسلها

بط من ولد يعني من أوالده، الولد يراد به الجنس، وض   "-صلى هللا عليه وسلم- النبي صاحب أرطاة بن بسر
 حدثناقال: " ،-صلى هللا عليه وسلم-بن أرطاة صاحب النبي بسر  ،لدد( جمع و ل  و  )واو وسكون الالم من بضم ال

، وتدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، بأن س تدليس تسويةالدمشقي، ثقة يدل   القرشي موالهم "مسلم بن الوليد
لقدماء يسمون فيستوي اإلسناد، كان ا يف بين ثقتين لقي أحدهما األخر فيسقط هذا الضعيفيأتي إلى راوي ضع

وال شك أن مثل هذا آفة، ال يستطيع  ،، يجعل فيه األجواد دون األدنياءمثل هذا تجويد، يعني يجود إسناده
ال إذا كان الثقتان قد لقي أحدهما  ةالوقوف عليها إال أهل العلم والمعرفة والخبر  األخر فمن يشعر بمثل التامة، وا 

هذا التدليس ما قيض األئمة لمثل  -جل وعال-مثل هذا، لوال أن هللا لوال أن هللا قيض األئمة ل هذا التدليس؟!



ثقتين بحيث لو بحث عن كتب الرجال وجد اإلسناد كله ثقات، وكلهم ضعيف فيسقطه بين أدركه أحد، يأتي ل
ذا الراوي الضعيف قد أسقط لقي األخر، لكن األئمة ينصون على أن همنهم ، كل واحد االتصالفيه  هالسند ظاهر 

 خبر مباشرة ممن نسب إليه سماعه منه.ين الثقتين، وأن فالن لم يسمع الين هاذب
بن محمد بن مسلم  "الزهري  عن" عبد الرحمن بن عمر الفقيه، المشهور "األوزاعي عن "حدثنا الوليد بن مسلم

 "سلمة وأبي" ألئمة أفضل التابعين عند اإلمام أحمدبن حزم أحد ا "المسيب بن سعيد عن"بن شهاب  عبيدة هللا
 من أحدكم استيقظ إذا» :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن هريرة أبي عن" بن عبد الرحمن بن عوف

 تنصيص على الليل إال ما يفهم من العلةمن غير  «إذا استيقظ أحدكم من نومه»ين: حوفي الصحي "«الليل
 «اإلناء في يده يدخل فال الليل من أحدكم ستيقظا إذا» والمبيت إنما يكون بالليل «؟ال يدري أين باتت يده هفإن»
وفي رواية  «ثالثا  عليها مرتين أو »يصب  «حتى يفرغ»إناء الضوء  «فال يغمس يده في اإلناء» :ي روايةوف

من نوم  أحدكم استيقظإذا » «إنه ال يدري أين باتت يدهف» (أو)من دون  «ثالثا   ايغسلهحتى » :وغيره لمسلم
 «حتى يفرغ عليها مرتين أو ثالثا  »المقصود به إناء الوضوء  «فال يدخل يده في اإلناء -أو من نومه- الليل

ي النهي هنا نهي واألصل ف «فإنه ال يدري أين باتت يده» كما جاء في الصحيح يغسلها ثالثا  يعني حتى 
لتحريم، لوليس  تنزيهلل ولذا يرى بعضهم أن النهي هنا ،العلة شك «ألنه ال يدري أين باتت يده» التحريم، والعلة

أمرنا أن نخرج " كما في حديث أم عطية: ،والعلة تصرفن التحريم إلى التنزيه العلة، والذي صرف النهي ع
قالوا: األصل في األمر  "العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صالة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين

ذكر، وهنا ال  فال يكون األمر للوجوب والعلة ماين مستحب، لكن العلة وهي شهود الخير ودعوة المسلم الوجوب،
وكونه ال يدري ويده طاهرة قبل النوم بيقين  «أين باتت يدهألنه ال يدري » كون النهي للتحريم والعلة ما ذكري

انوا الحجاز ك والشك ال يزيل اليقين عند أهل العلم، الشك ال يزيل اليقين، قال الشافعي: أهل ،كونه ال يدري شك
أو على بثرة أو   يؤمن أن تطوف على موضع النجاسةفال ،فإذا ناموا عرقوا وبالدهم حارة يستنجون بالحجارة

 لكن الجمهور على أنه تنزيه وال أثر له في الماء.  قملة، والنهي قبل الغسل مجمع عليه،
على  يعرقون وقد تطوف يدهوبالدهم حارة و  يستنجون بالحجارةالشافعي يقول: إن سبب النهي إن أهل الحجاز 

فإذا طافت يده على هذا العرق  ،أثر ىمعلوم أنه ال يزيل األثر، يبقموضع االستنجاء بعد العرق، واالستنجاء 
المختلط بأثر االستنجاء تأثرت، لكن الذي يقول بأن اليد تتأثر لماذا ال تتأثر الثياب والسراويل؟ االستنجاء أثره ال 

ال فرق بين النائم والمستيقظ إذا أثر في اليد أثر في السراويل من  ال حكم له، وحينئذ   االستنجاء أثره حكم له،
عليل، ويبقى النهي على إطالقه وعمومه، مفاد كالم الشافعي أنه في ي يظهر أن هذا التعليل ذباب أولى، فال

الشافعي أنه في البالد ه اإلمام مقتضى ما أبدا  ،ال يحتاج أن يغسل يده أو في الشتاء مثال   البالد الباردة مثال  
علته،  والحكم يدور مع ،لى ذلك غير موجودألن الداعي إ لشتاء حتى في الحجاز ال يغسل يده؛الباردة أو في ا

هذه هي العلة المنصوصة، وعلى هذا إذا درى أين باتت يده يرتفع الحكم  «فإنه ال يدري أين باتت يده»العلة 
ال ما يرتفع أو ربطها، ربط  إذا درى كيف يدري؟ لو أدخلها في كيس مثال   الحكم يدور مع علته، : إنإذا قلنا ؟وا 

طردة : إن العلة م، إذا قلناقظإلى أن استيت ت وال انحل  ل  ح  ما شدها وربطها وعرف أنها  ،يده بالسرير مثال  
ا عند مقتضاهصة هذا سيما وأن العلة المنصو  ال يحتاج إلى غسل ال الحكم يدور معها، وحينئذ   :قلنامنعكسة 



 ؟أو يربط يده بمعنى أنه يأتي بكيس ويدخل يده ؟مما يتعبد به مخالفة مثل هذه العلة أهل العلم، لكن هل من
قال: أنا أدري أين باتت يدي فأدخلها في كيس  ا  شخص لعلم أن من شؤم معارضة أهل السنة أنيذكر أهل ا
في دبره، وهذا يذكره أهل العلم في شؤم مخالفة السنة والمعاندة، ، فلما قام إذا هي في دبره، داخلة وربطها أيضا  

وجد في  -يعني تسوك- في دبره إستاكذكروا أن الذي  بن كثير وغيره من أهل التاريخاوذكر المؤرخون الحافظ 
فما زالت هذه القطعة تصرخ حتى  عد ذلك شعر بحمل وبعد تسعة أشهر وضع قطعة من لحمبطنه أالم مدة ثم ب

يعني  يؤرث مثل هذا، وأورث أهل العلم أمثلة كثيرة،شؤم مخالفة السنة  ضتنها بحجر، المقصود أنت ابنته فر جاء
الشخص الذي وضع المسامير في نعاله ودخل المسجد في حلقة العلم، ويريد أن يطأ أجنحة المالئكة التي 

االحتجاج أو العلم ال على سبيل ل سف به، مثل هذه األمور يذكرها أهلما يصنعه طالب العلم خ   تضعها رضا  
نمااالستدالل،  ال فالمعول في األصل على نف   من باب استقصاء ما ي   وا  ر عن ارتكاب مثل هذه األمور وا 
 النصوص. 

ثر له في الماء، أبل هي مشكوك فيها، وأنه ال  ،ألن العلة ال تقتضي تنجيس مهور على أن النهي للتنزيه؛الج
درك العلة، كونه ال يدرك لم ت  ن تحريم، وأن غسل اليد قبل إدخالها في اإلناء واجب، وا  لالنهي ل :ومنهم من يقول

من وجوب الغسل المأمور به، وتكون العلة من باب  هال يعفي ، وال يدري أين باتت يدهالعلة وال يدري ما العلة
ذ لبامتثا -جل وعال-التعبد هلل  عند  ه في الماء، إذا لم يكن تنجيس،ال أثر ل تعبدية حينئذ   :قلنا اهذا األمر، وا 

ر فيه، ولم يؤمر ال يبلغ القلتين أث   له أثر في الماء، فإذا كان قليال   -يد القائم من النوم- الحنابلة أن غمس اليد
ال  يكن نجاسة إال أنه ينقل الماء من كونه طهور مطهر إلى لم بغسلها إال لوجود شيء مؤثر، وهذا المؤثر وا 

وكونه يؤثر في الماء العلة تدل على عدم التأثير؛ ألن  ،وعلى كل حال األمر بالغسل واجب كونه طاهر فقط،
 .الشك ال يزيل اليقين، يده طاهرة بيقين لكن يبقى أن الغسل واجب وكونه ال يدري العلة كونه ال يدري، 

عند ابن أبي  "وعائشة" وهو عند ابن ماجه والدارقطني "وجابر" رواه الدارقطني "وفي الباب عن ابن عمر :قال"
 م. عن أبيه أنه وه   حاتم في العلل، وحكى

 قال" يحين وغيرهماوهو مخرج في الكتب الستة، مخرج في الصح "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"
لكل "حب تسيعني في النهار أو في الليل، ي "غيرها أو كانت قائلة النوم من استيقظ من لكل وأحب :الشافعي

ألن العلة هي العلة سواء  "يغسلها حتى وضوئه في يده يدخل ال أن من النوم قائلة كان أو غيرها تيقظمن اس
بيتوتة الليل في رواية الباب، في رواية الترمذي، أو التنصيص على ال نام بالليل أو بالنهار، التنصيص على

النوم إنما يكون في الليل، فجرى  تهم أنفي الليل، الغالب في وقالنوم  ألن الغالب أنوهي ال تكون إال في الليل؛ 
وعكس الناس السنة  ،لبت الفطرعلى ما جرى عليه غالب الحال عندهم، بخالف العصور المتأخرة حينما ق  

 ويسهرون بالليل.  ،اإللهية فصاروا ينامون بالنهار
ائلة هي النوم في لقا "من النوم قائلة كان أو غيرهاوأحب لكل من استيقض ": -رحمه هللا-يقول الشافعي 
؛ ألن ذلكله  كرهت يغسلها أن قبل يده أدخل فإنأال يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، " منتصف النهار

سل على والغ فحمل النهي على التنزيه "نجاسة يده على يكن لم إذا الماء ذلك فسدي   ولم النهي نهي تنزيه،
 قبل وضوئه في يده فأدخل الليل من النوم من ستيقظا إذا :حنبل بن أحمد وقال" االستحباب وهو قول األكثر



طاهر فقط، فلم يحكم ألنه انتقل من كونه طهور مطهر إلى كونه  "الماء يهريق أن إلي فأعجب ،يغسلها أن
 ألن النهي ثابت، وما ؛وتغيرها مشكوك فيه، ولم يحكم بكونه مطهر يرفع الحدث متيقنةألن طهارة اليد  بنجاسته؛

إلى كونه  ا  للماء من كونه طهور  ك فال بد أن يكون له أثر، وأقل األحوال في األثر أن يكون ناقال  دام نهي عن ذل
 .طاهرا  

لى هذا ذهب  "أن يهريق الماء إليفأعجب " يؤثر في الماء،  إلى أن غمس اليد قبل غسلها ثالثا   داودو  الحسنوا 
نما هو طاهر ندوأما ع ،ود يذكر عنهما أن الماء يكون نجسا  ودا لكن الحسن  "اقوقال إسح" أحمد فليس بنجس وا 

إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فال يدخل يده في " :بن إبراهيم الحنظلي اإلمام المعروف بابن راهويه
د فلم يخص الليل كما مرأيه في التأثير مثل رأي أحإال أن  يعني مثل قول اإلمام الشافعي "وضوئه حتى يغسلها

 .قول الشافعيوالنهار ك بل سوى بين الليلأحمد، خصه اإلمام 
فإنه ال دامت العلة مشكوك فيها  مبارك فوري: والظاهر أن الماء حكمه حكم المشكوك فيه، ماالقال الشارح 

 فيه عن مشكوك مشكوك فيه؛ ألنه أثر اليد المشكوك فيها ذهدخلت فيه هيدري أين باتت يده، فالماء الذي أ  
هذا المال مشكوك فيه، ليس بحرام بين وال حالل بين، ثم  لو جاء مال من شبهة ، يعني مثلفيه ا  فيكون مشكوك

والماء ضعت فيه مشكوك فيه، فما و   فيها اليد مشكوك ،وهكذا ذا المال طعام، الطعام مشكوك فيهاشترى به
ونجس، وطاهر ومنهم من يجعله ثالثة: طهور  ونجس، العلم منهم من يجعله قسمين طاهر أقسامه عند أهل

والنجس كما أن الشبهة مرتبة بين  ، ويجعله في مرتبة بين الطاهريجعله أربعة ويزيد المشكوك فيه ومنهم من
ن وجد غيره  وجوده  فال، يعني ال يعدل إلى التيمم معالحالل البين والحرام البين، يعني إن احتاج إليه استعمله وا 

 ه مشكوك فيه. ألن ؛ألنه ماء، وال يتوضأ به مع وجود غيره
 ،نهى أن يبول الرجل في مستحمه" :يقول: ربط النهي بعلة، يعني مثل الحديث األول كاني في نيل األوطارالشو 

اليد في اإلناء حتى تغسل، فإنه ال النهي عن غمس " :ومثل الحديث الثاني «إن عامة الوسواس منه»وقال: 
ة قرينة في هي عن التحريم إلى الكراهة، العلينة تصرف النربط النهي بعلة  تكون العلة قر  "يدري أين باتت يده

فالمعلول  ،طرد، إذا كانت العلة غايتها أن تكون مكروهلكن هذا ليس بم صرف النهي من التحريم إلى الكراهة،
ال تحريم؟ تحريم ألنه يوقعه في مخالفة مة، يعني الوسواس مثال  كر يكون مكروه، لكن إذا كانت العلة محر   اهة وا 

ذا تصرف له وال يوصف حكم وضعه بحكم شرعي، إ صريحة للنصوص، لكن قد يغلب على اإلنسان فيكون ال
مدافعته، فالعلة نعم  إيجاب فييكون مرض، لكن في البدايات هو مأمور أمر  غلب عليه بحيث ال يستطيع دفعه

ا في األمر، مثل وقل مثل هذ روه،فيها أنها تجر إلى مك كانت غاية ما اتصرف النهي من التحريم إلى الكراهة إذ
أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى العيد يشهدن الخير ودعوة " ة:أم عطي ما قلنا في حديث

درك في هذا األمر من الوجوب إلى االستحباب؛ ألن غاية ما ي  فاألمر مصروف  ،: العلة مستحبةقلنا "المسلمين
ر استحباب، وقل مثل هذا في على أن األمر أم لا لم يقل أحد بوجوبه، فدوهذ ،شهود الخير ودعوة المسلمين

 من النوم. المستحم، وفي غمس اليد إذا قام  في النهي عن البول في النهي في البابين
 .على محمد وعلى آله وصبحه أجمعين اللهم صل


